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ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

[Hỏi đáp］JLEC（Trung tâm giáo dục tiếng Nhật trường Đại học Việt Nhật）
Mail: vju-jlec@vju.ac.vn 

Facebook: https://www.facebook.com/JLEC-affiliated-with-VJU-104209052319085

Khóa học này được thiết kế giúp thành thạo và cân bằng ba kĩ năng “lý thuyết”, 

"thực hành" và "kỹ năng online“ để tạo ra nguồn giáo viên tiếng Nhật có thể

cung cấp lớp học tiếng Nhật chất lượng cao. Hãy tranh thủ cơ hội này tham gia

và nâng cao kĩ năng của bạn khi làm giáo viên tiếng Nhật.

Những người muốn nâng cao kỹ năng làm giáo viên tiếng Nhật nhất 

định phải xem!

Khai giảng 14/03/2023 

(Thứ ba)
ｓ

Thứ 3, 5 hàng tuần

Time: 18:30～20:30

Online（ZOOM）

Đối tượng: Những người hiện đang làm/ có dự 

định làm giáo viên tiếng Nhật. Lớp học được tổ 

chức bằng tiếng Nhật. 

Thời gian: 14/03/2023~06/07/2023

Thứ 3, thứ 5 hàng tuần

Tổng cộng 32 buổi (64 tiếng) khoảng 4 tháng

Học phí: 4,320,000VND

Phương thức trả: trả 1 lần/ trả 2 lần

Đăng ký tại đây↓

Giới thiệu giáo viên
【Phụ trách lý thuyết】

Miyazaki Satoshi
Giáo sư trường Đại học Waseda khoa nghiên cứu 

ngôn ngữ tiếng Nhật

Giám đốc chương trình giáo dục tiếng Nhật 

trường Đại học Việt Nhật

Phó giám đốc trung tâm JLEC Đại học Việt Nhật

【Phụ trách thực hành-thực tập】

Fujiwara Noriko
Thiết kế chương trình giáo dục tiếng Nhật JLEC

【Phụ trách kĩ năng online】

Tatsuta Yukiharu
Giám đốc đại diện công ty TNHH Sol Create

Hạn nộp: 10/03 (thứ 6)17:00

Nhận tài liệu 

tại đây↓

https://forms.gle/ZYhTHLM1q5UqAffaAhttps://forms.gle/9NRQCuSMj6apQJqE9

※Chứng chỉ hoàn thành khóa học sẽ được cấp cho những học 

viên đáp ứng đủ yêu cầu chuyên cần và bài tập theo quy định 

sau khi kết thúc khóa học.

Nội dung (mẫu)

・Nghiên cứu về cơ quan giáo dục ở Việt Nam

・Chính sách giáo dục tiếng Nhật ở Đông Nam Á

・Phương pháp giảng dạy ・Thiết kế khóa học

・Lập giáo án ・Lập bài kiểm tra

・Cách xây dựng lớp học hội thoại

・Kính ngữ ・Lớp học ZOOM hiệu quả

・Role play trung cấp - cao cấp ・Case study

(v…v…)

KHÓA HỌC
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日本語教師研修コース

[お問い合わせ］JLEC（日越大学附属日本語教育センター）
Mail: vju-jlec@vju.ac.vn 

Facebook: https://www.facebook.com/JLEC-affiliated-with-VJU-104209052319085

「理論」「実践」「オンラインスキル」の３つのスキルをバラ
ンスよく身につけ、高品質の日本語授業を提供できる日本語教
師を育成するためのコースです。日本語教師としてのスキルア
ップにお役立てください。

日本語教師としてスキルアップしたい方
必見

2023年3月14日(火)開講
ｓ

毎週火、木曜日
VST18:30～20:30

オンライン（ZOOM）

対 象：現役日本語教師、または今後日本語教
師を目指す方。授業は日本語で実施。

期 間：2023年3月14日～7月6日
毎週火・木
全32回(64時間)約4か月

受講料：4,320,000VND

お支払方法：一括・2分割

お申込はこちら↓

講師紹介
【理論担当】

宮崎里司
早稲田大学日本語教育研究科教授

日越大学日本語教育プログラムディレクタ
ー
日越大学JLEC副センター長

【実践・実習担当】

藤原典子
JLEC日本語教育デザイナー

【オンラインスキル担当】

龍田幸治
ソルクリエイト株式会社代表取締役

締切：3月10日(金)17:00
資料請求

ご質問はこちら↓

https://forms.gle/ZYhTHLM1q5UqAffaAhttps://forms.gle/9NRQCuSMj6apQJqE9

※規定の出席要件、課題要件をクリアした方
には受講終了後、「修了証明証」が発行され
ます。

内容例
・ベトナムの日本語教育機関研究
・東南アジアの日本語教育政策
・教授法 ・コースデザイン
・教案作成 ・テスト作成
・会話授業の作り方 ・敬語
・効果的なZOOM授業
・ロールプレイ中上級 ・ケースス
タディ他
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